PREZYDENT MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ
PL. RATUSZOWY 1
43-300 BIELSKO-BIAŁA

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
W ROKU 2022
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola wyboru należy zaznaczyć



lub 

CZĘŚĆ I
DANE WNIOSKODAWCY
1.

Imię

………………………………………………………………………………………..…………………..
2.

Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………
3.

Nr telefonu (pole obowiązkowe)

……………………………………………………………………………………………………………
4.

Adres poczty elektronicznej (pole fakultatywne)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
1.

43-300 BIELSKO-BIAŁA

2.

Ulica

……………………………………………………………………………………………………………
3.

nr domu

4. nr mieszkania

…………………………………………………

OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO
WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA (maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.) –
sortyment nieworkowany1):
orzech/kostka

0,5 tony

1 tona

1,5 tony

groszek/ekogroszek

0,5 tony

1 tona

1,5 tony

1)

Należy wybrać właściwe

INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO,
TJ. ZAKUPU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ZAKUPIE
PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (od
Gminy Bielsko-Biała) WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO
W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Informuję, że dokonałem już zakupu preferencyjnego w ilości …… (w tonach) od Gminy
Bielsko-Biała 2).
Informuję, że nie dokonałem zakupu preferencyjnego od Gminy Bielsko-Biała 2).
2)

Należy wybrać właściwe

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. Ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego
jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon
grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę
w ilości co najmniej 1,5 tony.
2. Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Jestem świadoma/y, że cena za wnioskowany sortyment węgla wynosi 1.650 zł brutto
za tonę.
5. Zapoznałam/em się z procedurą zakupu węgla obowiązującą w Bielsku-Białej
i akceptuję warunki z niej wynikające.

Bielsko-Biała, ……………………..
(data: dd/mm/rr)

……………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego
dalej „RODO”, informujemy o tym, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą: 43-300
Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie:
na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres
przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom
systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych dokonywane
jest wyłącznie we wskazanych celach.
6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu
do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest
od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu
przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanych celów.

